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Närvarande

  

Benny Hjern (dekanus), ordförande, Mohamed Chaib (prodekanus) och Björn 
Westberg (sekreterare). 

4. Fråga om 
ämnesbeteckning etc. 

4. Fråga om ämnesbeteckning och inriktning för planerade anställningar som 
lektor, docent och professor. 

 

 

 

 

 

 

 

bilaga 4.1

 

4.2 Skrivelse från IHH avseende begäran att fastställa beteckningen ekonomisk 
statistik, särskilt tillämpad analys, för en planerad anställning av en professor i 
ämnet.

Nämnden beslöt 1999-10-27 (ärende 4.2 och 5.2) att förorda beteckningen 
ekonomisk statistik utan ytterligare avgränsning, att hos IHH hemställa om en 
utförligare ämnesbeskrivning och att till presidiet delegera uppgiften att besluta i 
ärendet. Enligt skrivelse från IHH dagtecknad 1999-10-14, inkommen 1999-11-
10, innebär de sakkunnigas utlåtanden, att docent Gunnar Rosenqvist otvetydigt 
uppfyller kraven på behörighet inom ämnet ekonomisk statistik, särskilt 
tillämpad analys. Denna mer preciserade ämnesbeteckning bör alltså bibehållas. 
IHH:s skrivelse innehåller även en utförlig beskrivning av ämnets innehåll.

Presidiet beslutar

att godkänna ämnesbeteckning och inriktning för planerad anställning som 
professor i ekonomisk statistik, särskilt tillämpad analys. 

5. Utseende av 
vetenskapligt sakkunniga

5. Fråga om utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning 
eller befordran inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet. 

 5.1 Nämnden beslöt 1999-10-27 (ärende 3.11), att till presidiet delegera 
uppgiften att besluta om sakkunniga till anställning som universitetslektor i 
matematik vid ING. Ingenjörshögskolan anhöll 1999-10-27, att Jan Stevens och 
Bernt Wennberg, båda docenter i matematik vid CTH, utses som sakkunniga.

Presidiet beslutar

att som sakkunniga för bedömning av sökande till anställning som 
universitetslektor i matematik vid ING utse Jan Stevens och Bernt Wennberg, 
båda docenter i matematik vid CTH, 

8. Övriga frågor. 8.1 Fakultetskonferens. Nämnden beslöt 1999-10-27, att förlägga fakultets- 
konferensen 2000 på Toftaholm 2000-02-24--25. En sådan förläggning skulle 
kollidera med sammanträdet med HJ:s styrelse 2000-02-24,

Presidiet beslutar

att 2000 års fakultetskonferens skall äga rum från torsdagen den 2 mars kl 
12.00 till fredagen den 3 mars kl 15.00 på Toftaholms Herrgård, Lagan.

att godkänna priset 1.725:- per person för övernattning, konferensrum och 
måltider inkl måltidsdrycker samt vickning i form av korv och ostbricka. 
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 8.2 Budget 1999 och 2000. För 1999 är avsatt 400.000 kr.

Presidiet beslutar

att inom ramen för 1999 års budget hemställa om en ökning av arvoden inkl. 
sociala kostnader till 100 000 kr för dekanus och 60 000 kr till prodekanus. 
Sekreterararvodet skall som tidigare motsvara 25 % av sekreterarens lön inkl. 
sociala kostnader.

att för 2000 hemställa om totalt 420 000 kr, varav 100000 kr för dekanus och 
60000 till prodekanus. Sekreterararvodet skall som tidigare motsvara 25 % av 
sekreterarens lön inkl. sociala kostnader. 

Vid protokollet Justeras

Björn Westberg Benny Hjern, Mohamed 
Chaib
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